
Governo de SP sanciona Lei que autoriza Sabesp
a investir US$ 500 milhões em saneamento

O Governador João Doria
sancionou a Lei 17.386/2021,
que autoriza a Sabesp a
captar um total de US$ 500
milhões em financiamentos
internacionais destinados a
ações para ampliação dos
serviços de água e esgota-
mento sanitário nas regiões
operadas. A sanção foi pu-
blicada na edição desta quin-
ta-feira (15) do Diário Oficial
do Estado.  A Sabesp poderá
ampliar os investimentos em
saneamento nos municípios
onde atua, levando mais qua-
lidade de vida à população e
beneficiando diretamente o
meio ambiente, inclusive na
Baixada Santista, neste caso
dando continuidade ao Onda
Limpa, o programa que ex-
pande a coleta e o tratamen-
to de esgoto em cidades do
litoral paulista.  A autorização
aos dois financiamentos já
havia sido concedida pela As-
sembleia Legislativa do Es-
tado, mediante a aprovação
do projeto criando a lei ago-
ra sancionada. Ela permite
que o Governo Estadual ofe-
reça as contrapartidas às ga-
rantias que a União tem que
conceder a financiamentos

externos. A tramitação envol-
vendo o Governo Federal é
normal nesse tipo de operação
e inclui ainda autorizações do
Senado e também da
Comissão de Financiamentos
Externos (Cofiex) do Ministé-
rio da Economia.

 O primeiro financiamento
tem apoio do New Develop-
ment Bank (NDB), instituição
fundada em 2014 pelo grupo
de cinco países que formam o
BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) com o
objetivo de mobilizar recursos
para projetos de infraestrutu-

ra e desenvolvimento susten-
tável nos países membros.
Este financiamento para o Pla-
no de Investimentos da Sabesp
é de US$ 300 milhões. Os
recursos serão investidos na
ampliação e otimização dos
sistemas de abastecimento e
do número de ligações de água
e em programas que têm como
foco a sustentabilidade, com
destaque para a expansão das
conexões de imóveis à rede de
esgoto para destinação ao tra-
tamento, além da infraestrutu-
ra de transporte e tratamento.
Entram nesse tipo de ação o

Novo Rio Pinheiros, o Projeto
Tietê, além do Pró-Billings –
ação para a melhoria da água
da represa – e do Programa
Córrego Limpo. A modalida-
de do financiamento inova, já
que a liberação dos recursos
se dará pelo atingimento de
metas e resultados pré acor-
dadas.  A operação também
vai financiar o Programa ETEs
Sustentáveis, iniciativa da Sa-
besp voltada a ações para a
transformação dos subprodu-
tos gerados nas estações de
tratamento de esgoto em re-
cursos sustentáveis, conside-

rando seu aproveitamento
energético. Exemplos desses
subprodutos são o biogás e o
lodo resultantes do processo de
tratamento do esgoto.  O se-
gundo financiamento autoriza-
do é apoiado pela Agência de
Cooperação Internacional do
Japão (JICA, na sigla em in-
glês) e tem valor de aproxima-
damente US$ 200 milhões. Os
recursos serão investidos na
terceira fase do Onda Limpa,
iniciativa da Sabesp que é con-
siderada o maior programa de
saneamento ambiental da costa
brasileira.  Desde 2007, o

Onda Limpa vem amplian-
do a coleta e o tratamento
de esgoto nas cidades lito-
râneas, contribuindo direta-
mente para a melhoria da
saúde pública, da balneabili-
dade das praias e para o in-
cremento do turismo na re-
gião. O financiamento ser-
virá como apoio ao progra-
ma na Baixada Santista, com
ênfase na ampliação da co-
leta e tratamento, e também
prevê ações na melhoria do
abastecimento de água da
região.

A Sabesp investe cons-
tantemente na ampliação dos
serviços de saneamento em
todos os municípios opera-
dos. Somente nos três pri-
meiros meses de 2021, a
Companhia fez investimen-
tos que totalizaram R$ 1,16
bilhão, com prioridade para
o programa Novo Rio Pi-
nheiros e a redução de per-
das de água tratada.  O mon-
tante investido representa
um crescimento de 63% em
relação ao primeiro trimes-
tre de 2020. O valor previs-
to de investimentos para
todo o ano de 2021 é de R$
4,2 bilhões.

A expansão da oferta dos serviços médicos
estenderá o horário de atendimento no
hospital da Brasilândia/Freguesia do Ó

 A prefeitura de São Paulo anunciou no dia
13 que vai aumentar a oferta de exames e
cirurgias eletivas na municipal de saúde da
cidade. Para possibilitar a expansão dos
serviços médicos, a prefeitura estenderá o
horário de atendimento de 13 hospitais-dia da
capital paulista.   Cinco unidades passarão a
trabalhar 24 horas por dia: São Miguel, na
zona leste, Vila Guilherme/ Vila Maria, na zona
norte; Butantã, na zona oeste; Ipiranga e Dr.
Flávio Gianotti, na zona sudeste; e Cidade
Ademar, na zona sul.   Pág. 3

O governador de
São Paulo, João
Doria (PSDB),
anunciou nesta

quinta-feira (15) ter
sido diagnosticado
novamente com a

Covid-19. Ele já
havia recebido o

diagnóstico da
doença causada pelo

Sars-Cov-2 em
agosto de 2020,

quando se isolou.ANO IX - Nº 299 - 15 DE JULHO DE 2021 Imagem: Agência Brasil

SP: Governador João Doria é novamente
diagnosticado com Covid-19
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Editorial

Nada em São Paulo pode  ser
comparado à Zona Norte. Costu-
mes, culinária, alegria, solidarieda-
de, população, etc. Nada é igual.
Seu povo é batalhador, seu comér-
cio é voluntarioso, suas mulheres
são lindas e sua vivência fantásti-
ca. Não existe nada comparado em
extensão, oportunidades ou justi-
ça. Aqui tudo tem brilho, amor e
coração. Desde a Vila Sabrina, pas-
sando por Jaçanã e Santana, che-
gando na Cachoerinha e finalizan-
do no Jaraguá. Aqui tudo é ale-
gria. No Imirim? No  Imirim tem Brás
Pereira, o homem que vive a Zona
Norte Paulistana. O negócio é bem
prático, a turma é alegre e a vida
colorida.

Viva a Zona Norte que tanto
nos ensina!

A querida Zona Norte

Abrindo o Baú Prof. Clovis Pereira

Olho no lance é ditado, váli-
do! Na conturbada política brasi-
leira, a filosofia ainda funciona.
Caso o eleitor fique de olho no
lance, votará corretamente ao
analisar um candidato. Às véspe-
ras de uma eleição, centenas de
candidatos a vereador em qual-
quer cidade do país, se candida-
tam, talvez em relação ao ‘empre-
go bem remunerado e com pouco
trabalho - às vezes um dia por
semana’. Muitas promessas e
poucos serão os  ‘premiados’. Ao
tomarem posse, esses se esque-
cem das promessas e, caso sejam
consultados sobre uma melhoria
no bairro, saem pela tangente.

Olho no lance!

Muitas ruas da zona norte neces-
sitam de reparos; péssimo asfal-
to, algumas crateras e faixas pou-
co visíveis. A rua Conselheiro
Moreira de Barros está com as-
falto deficiente entre a igreja de
santo Antônio e a av. Caetano
Alvares, avenida Imirim esteve
para receber em sua extensão,
recapagem asfáltica, houve pro-
messa e nada... . Talvez algum
vereador passe por lá e faça um
pedido: logo virão eleições e a
‘fera’ poderá ser reeleita. Pense
nisso!

Tia Zulmira, viúva, eleitora
que se decepciona com nossos
vereadores!

Conselho Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
apesar de um frio violento, havia
clientes. Eles combatiam o frio
tomando conhaque em volta de
uma fogueira improvisada, atra-
vés de caixas de madeiras. En-
trando no terreiro, depositaram
no ‘congá’ algumas moedas e o
líder da turma se expressou:
”Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro para fazer
uma encomenda de um trabalho
sobre  o nosso futebol. Nosso
time, coringão, está atolado em
dívidas, joga sem torcedores,
nada de renda, não sabemos
como se mantém! Disputando o
campeonato, em algum jogo per-
de, no outro também, a diretoria

 Um cliente torcedor de futebol!
demite o técnico, contrata outro
e nada de melhora. O líder abriu
o jogo: queremos um trabalho
para que o coringão volte aos
tempos passados, vencendo
campeonatos!” Para tentar desa-
tar o nó foi nomeado o caboclo
Ogum. – Zifios, ouvi seus lamen-
tos. Infelizmente a palavra final
fica a cargo dos búzios: vou jogá-
los! Epa! Os búzios se recusam
opinar. Vou tentar novamente:
vamos a resposta. Os búzios la-
mentam a fraca participação do
coringão nas partidas de futebol
e que será campeão no ano em
que a ave-maria voar! O cliente e
seus acompanhantes saíram de-
solados!  Tia Alzira, presidente
do terreiro da vovó Candinha.

Crônica Prof. Clovis Pereira

Variações sobre o mesmo tema

 Com esse frio danado, as no-
tícias também congelam, ou se-
jam, ficam inertes com o gelo! A
novidade apenas foi a cirurgia
sofrida pelo Papa Francisco; no
mais..., a seleção de futebol brasi-
leira continua vencendo até en-
contrar ‘osso duro de roer’; en-
contrando, entra no ‘joguinho
costumeiro, trocando de técnico’
e alegando que a culpa é da bola
que teima em não entrar no gol
adversário! ‘A inflação não mere-
ce comentar, continua mais firme
que o ‘Pão de Açúcar’. Houve um
mini protesto para o impedimento
do Presidente Bolsonaro: como o

tempo estava frio pra caramba, o
protesto gelou e o Presidente fi-
cou livre de perder o emprego! A
gasolina sobe de preço semanal-
mente e a carne continua fugin-
do da mesa até dos ricos! Antes,
nas camadas populares, havia
churrasco semanalmente; agora
até a churrasqueira sente sauda-
de da carne.

Quanto as vacinas, alguns
populares exigem determinada
marca para tomar o imunizante;
deveriam se preocupar com a sua
saúde e não com a marca do pro-
duto, que é ofertado grátis! Se
fosse pago, concordaria!

O bandido Lázaro, segundo
notícias, declarava que seria o
segundo facínora Virgulino, o
Lampião! Antes que se consu-
masse, seu lampião se apagou!

Prés- candidatos à Presidên-
cia da República não estimulam
nenhum eleitor a arriscar o voto.
Para alguns eleitores, são “bana-
neiras que já deram cacho!”

No amado Brasil, a corrup-
ção não tem jeito. Em todas as
negociações que envolvem políti-
cos, alguns ‘metem a mão!’ Na
compra das vacinas houve nova
investida; segundo a mídia, mui-
tos encheram os bolsos!

Longe vão os tempos dos
políticos honestos. Aguardare-
mos a próxima encarnação! Tal-
vez apareçam cabras honestos
para os cargos políticos; em con-
trário, ‘aguenta coração!’

Com o frio reinante, os mo-
radores de rua, passam estrei-
tos! O aquecimento provém de
cachaça, cobertor fornecido pela
prefeitura, a companhia de um
fiel amigo cachorro, marmita for-
necida por entidades caritativas
e da proteção divina!

Gasolina batizada! Alguns
matutinos da capital e jornais de
bairro noticiaram fraude na quali-
dade e medição de gasolina nas
bombas. Acontece que não for-
neceram os endereços dos pos-
tos visitados pelas autoridades,
para que o consumidor possa evi-
tar ser lesado na compra de com-
bustível. Ficou o dito por não dito!

Liberação do uso de calçadas
por bares e restaurantes na ci-
dade é debatida na Câmara.

Obras da Linha 6-Laranja do
Metrô chegam à praça 14 bis.
Localizada no eixo da avenida
Nove de Julho, futura estação do
ramal a ser operado pela LinhaU-
ni teve os trabalhos de demoli-
ção em imóveis iniciados nesta
semana.   Alvo de uma polêmica
há cerca de cinco anos, a futura
estação 14 Bis começou a sair do
papel nesta semana. A Acciona,
parceira privada do governo do
estado na implantação da Linha
6-Laranja de metrô, comunicou
aos moradores da região que os
terrenos desapropriados no en-
torno do local começaram a ser
demolidos para montagem dos
canteiros.

Pedestres atravessam a via
junto com os carros em

movimento no  Jardim Guarani

As fotos mostram o que de
fato continua ocorrendo no farol
da Av.Deputado Cantídio Sam-
paio com a Rua Santa Cruz da
Conceição, no Jardim Guarani-
Brasilândia. Os pedestres/mora-
dores atravessam junto com os

carros nos dois
sentidos e se o
motorista não
dobrar a atenção
o resultado é
ocorrência de aci-
dentes grave e o
leitor Vinicius Ca-
bral cobra provi-
dencias da Secre-
taria Municipal
de Mobilidade e
Transportes e
CET.  Outro pro-
blema é a lenti-
dão e paralisação
no trânsito que
ocorre diariamen-
te no local , ou
seja, na Av. Depu-

tado Cantidio Sampaio, altura dos
nº2414 e 2484 no sentido bairro,
devido à alteração errada na sina-
lização do solo o tráfego ficou pre-
judicado no trecho e, para piorar,
só colocaram restrição de estaci-
onamento parcial.

 O problema é antigo e de conhecimento da CET/SMT

 Respeitando o distanciamento e
com uso de máscaras, o Conseg-

Conselho Comunitário de Segurança
da Vila Amália/Cachoeirinha -

representado por Lourdes de Freitas,
deve promove no dia 07/08, às 09h00

o tradicional Hasteamento da
Bandeira em comemoração ao

Aniversario da Cachoeirinha, com
presença de Autoridades na Praça do

Largo do Japonês.  A solicitação já
foi protocolada com bastante

antecedência junto à Subprefeitura
Casa Verde e Gabinete do Prefeito.

Hasteamento da Bandeira no
Aniversario de V.N.Cachoeirinha Muito triste anuncio que

faleceu o Cantor Sertanejo Pontual
que formava dupla com Paulo Vitor.

Seu nome era Messias Ribeiro da
Silva, nascido em 05/08/44 e faleceu

em 04/07/2021, vítima de uma
infecção urinária com pneumonia e

choque séptico. Paulo Vitor e
Pontual esse era o nome da dupla

que o artista fazia parte. Pontual se
apresentou várias vezes em Shows
Promocionais promovidos por este

colunista, sendo o último no
Aniversário de V.N.Cachoeirinha.
Foi, sim, uma grande perda na música e, principalmente, para a

Família. Na próxima edição vamos trazer uma história mais
completa sobre Messias-Pontual.

Morre o Cantor Sertanejo Pontual

 Através de dois abaixo assinados, moradores da Brasilândia continuam cobrando da Secre-
taria Municipal de Mobilidade e Transportes a implantação da linha de ônibus Brasilândia/
Cachoeirinha e a extensão da linha 209P-10 até o final da Av. Inajar de Souza com a Av. Arquiteto
Roberto Aflalo, no Jd.dos Francos. O Departamento de Planejamento da SPTrans só fica criando
desculpas e dificuldades para não atender e o Secretário de Transportes da Administração do
Prefeito Ricardo Nunes , Levi dos Santos Oliveira que só entra na deles e não resolve, não atende
a comunidade. Duas solicitações de agenda já foram feitas através de e-mail e protocolo junto à
SMT.  A comunidade esta solicitando à TV Globo e outros meios de Comunicação  que façam um
acompanhamento na reivindicação e uma reportagem no Bom Dia São Paulo mostrando o percur-
so e a dificuldade enfrentados a muitos anos pelas pessoas. ( Alex dos Santos)

Através de abaixo assinado População continua cobrando
implantação de linha de ônibus na Brasilândia

CONVÉM VOCÊ SABER
 Henrique Deloste - Cel: 997727-8502

Reportagem,

Crítica, Elogios,

Sugestões e
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LÉO TRANSPORTES

Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos
Igreja - Praia   - Excursões - Eventos

 Formaturas   - Casamentos - Batizados

9.6287-4964 E-mail: leboccia@yahoo.com.brLeonardo
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  Sendo eletricista residencial ou automotivo, procure fazer bom contato para
o perfeito funcionamento do sistema elétrico. Mau contato não é aconselhável.

  O mundo está meio esquisito de se viver. Caso esteja sentindo isso,
procure o outro mundo! Lá não precisa trabalhar, mas também não terá
vinho, mulher e canção!

  Avalie suas possibilidades de vencer na vida. Vá garimpar na Serra
Pelada, há ouro pra valer na região. Entenda ‘Serra Pelada’, não confunda
com mulher pelada!

 Parcerias sobre negócios, serviços, sociedade enfim, sempre terminam mal,
inclusive parceria com a mulher do vizinho ou sócio! Cuidado com parcerias.

 Melhore seus relacionamentos com todos! Ficando afastado da turma, a
barra pesa! Caso fique ‘duro’, não terá a quem apelar!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

 Respeite as restrições a que as leis impõem. Ande de máscara para evitar
a covid-19, pague as contas regularmente e deixe de dar canos nos credores!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Tenha boa convivência com a vizinhança, mesmo que alguns vizinhos sejam
procurados pela polícia, feche o bico. Vida dos outros pertence aos outros!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Você que anda com sua vida mais enrolada que palha de aço, saia dessa

rotina. Procure o terreiro da vovó Candinha, tome um banho de arruda e,
caso não resolva, pelo menos ficará cheiroso!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Faça uma série de experiências! Nesta época de frio, desenvolva bebi-

das quentes para servir a freguesia! Coloque à venda conhaque falsificado,
fajuto, utilizando vasilhame de marcas famosas, adquirindo os vasilhames
em ferro-velho!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Atinja as metas! Não seja ruim de pontaria como os craques do coringão

e do São Paulo, que não acertam as metas adversárias há tempos!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  O crescimento na vida profissional, saudável, depende de você ao tomar

atitudes à respeito de tudo! Portanto, olhe aonde pisa. Preste atenção ao
caminhar em alguns pontos da capital. Há dejetos nas calçadas!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Procure enxergar melhor! Visite um oculista e adquira um par de óculos!

Se o preço for acima das suas possibilidades, compre de ‘marreteiro! Quem
enxerga melhor vive melhor!

(A Banca do Livro Espírita)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemité-

rio da Freguesia do Ó -  Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-
2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos
pensamentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br   Leia

notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

Hoje inicio a minha coluna co-
mentando a decisão de Silvio San-
tos em voltar com o "Show do Mi-
lhão" que fez muito sucesso na
emissora há alguns anos. Segun-
do ele, foi o melhor programa de
prêmios exibido no SBT.

Porém, questões jurídicas
tornam incerto o retorno do pro-
grama que depende de autoriza-
ções de direitos, que ainda não
foi acertada pela emissora de Síl-
vio Santos que corre contra o
tempo.

A ideia é começar o  "Show
do Milhão" em agosto, mas isso
ainda é incerto. Um verdadeiro
sucesso no SBT, quando teve seu
início em 1999, sob o comando
do próprio Sílvio Santos.

Para o homem do baú, a audi-
ência seria muito grande com essa
retomada, até porque com bons
prêmios e a participação de fa-
mosos seria um grande atrativo
para os telespectadores.

Na época da versão original,
o então presidente do Grupo SS,

Luiz Sandoval, solicitou uma reu-
nião com os funcionários do alto
escalão e detalhou como o progra-
ma funcionaria,  determinando
que o apresentador, Sílvio Santos,
receberia pelo trabalho um mi-
lhão de reais.

Mas as coisas começaram a
desandar, ainda no início, devido
a brigas judiciais, incluindo uma
ação movida pelo empresário Jac-
ques Gaz, amigo de Sílvio Santos
que já faleceu, quando o mesmo
afirmou ser  coautor da atração.

Entre idas e vindas, em 2017,
a emissora cogitou investir numa
versão kids do jogo de perguntas
as tardes de sábado. A atração,
seria apresentada por Patrícia
Abravanel, no entanto, não saiu
do papel.

Ente as razões está a aquisi-
ção por parte da Globo do forma-
to "Quem Quer Ser Um Milioná-
rio", exibido no "Caldeirão do
Huck". Mas de um modo geral o
SBT promete reviver um dos mais
clássicos dos seus títulos com Cel-
so Portiolli no comando. A ideia é
que o "Show do Milhão" seja exi-
bido nas noites de quarta-feira.

Sílvio Santos sem dúvida ne-
nhuma tem visão a respeito de
programas populares e por não
gravar há mais de um ano por cau-
sa da pandemia, vem reprisando
vários quadros antigos que deram
bons resultados para sua emisso-
ra. O novo "Show do Milhão" com
a apresentação de Celso Portio-
lli, não se tem certeza se terá o
mesmo resultado.

Frase Final:  O Querer é poder,
basta ter vontade.

Esta frase foi dita por Maria de
Nazaré nas bodas de Canaã. O vinho
tinha acabado e ela pediu para que
seu filho ajudasse a salvar a festa e
chamando os empregados do lugar
disse a eles para obedecerem em tudo
o que Ele lhes falasse. A transforma-
ção da água em vinho deve nos trazer
muitos ensinamentos. Vejamos: So-
mos criaturas marinhas respirando em
terra firme. Nosso mecanismo fisio-
lógico se constitui de 60% de agua
salgada, cuja composição é idêntica à
do mar, constante de sais de sódio, de
cálcio e de potássio. É por isto que
temos o sabor do sal no sangue, nas
lagrimas e nas secreções. Também é
por isto que os filhos são a ponte onde
se fundem os amores paternos e ma-
ternos, trazendo, inclusive, às mães a
santa ingenuidade de que eles, os fi-
lhos, são sempre crianças. A fonte, ou
melhor, o tronco marítimo tem este
poder de transformação.

 A cosmogonia mosaica ensina que
o humano tem a mesma cepa para to-
das as raças através da primitiva cria-
ção e os animais são precedentes des-
ta mesma linha, tanto que na mesma
Arca em que a humanidade se salvou,
recomendou o Senhor a Noé que re-
colhesse um casal de todas as espéci-
es de animais. Só para constar, os fa-
tos mostram que a arca, com as di-
mensões que lhe dá a escritura, não
poderia conter nem a milésima parte
das espécies de animais que conhece-
mos, imagine as que não são conheci-
das. Ora, como recebemos os ensinos
religiosos de nossos pais e os trans-
mitimos aos nossos filhos sem ao
menos percebermos o que estamos
transmitindo, chegou o momento da
fé raciocinada para sabermos o que e
porque estamos crendo, aliás, a evo-
lução da fé transforma a fé passiva
em fé ativa e raciocinada. O crê ou
morre dos muçulmanos já não tem
mais lugar na atualidade entre aqueles
que buscam a verdade inteligente nas
Leis de Deus. Brâmanes, Budistas,
Masdeístas, Fetichistas e etc. ensi-
nam que o mistério da vida e a essên-
cia da causa das causas é Deus.

 Nos textos bíblicos não existia
homem e mulher e sim macho e fê-
mea, já que a mulher era vista como
instrumento de prazer e procriação.

Foi o Cristo que a colocou como com-
panheira do homem, como mulher.
Podemos dizer que ele foi o primeiro
feminista da historia cristã. Este res-
peito fez com que sua mãe pedisse a
Ele este milagre, ao qual, agora, nos
apegaremos em estudo:  este aconte-
cimento nos ensina que antes de co-
nhecermos Jesus éramos como água
pura, isto é: sem cheiro, sem gosto e
sem cor, mas, após o contato de seu
Amor, passamos a ter cor, aroma e
sabor. As vozes dos invisíveis, ai es-
tão a nos alertar que o bem é a essên-
cia do nosso criador e o mal a essên-
cia da criança transviada que existe
em nós; que o Amor exemplifica e
ensina a todos, e que a paciência edu-
ca tanto a nós como ao nosso próxi-
mo; a instrução esclarece a quem a
procura e que o trabalho dignifica o
obreiro e, que, somente a renuncia
desvia a alma do egoísmo. Pois bem,
antes de Jesus nos transformar acre-
ditávamos num Deus transcendente,
isto é inconcebível e, após o toque
amoroso do Cristo cremos num Pai
imanente, ou, em outras palavras,
sentível. Na nossa metamorfose de
agua em vinho compreendemos o
porquê de afirmarmos que é impossí-
vel conhecer a Jesus e não amá-Lo,
amá-Lo e não segui-Lo, segui-Lo e não
se transformar, o que nos faz pergun-
tar tanto ontem como hoje: onde está
o Cristo no cristianismo das igrejas?
Porque não fazemos tudo o que o
Divino Mestre nos ensinou e
exemplificou? Até quando seremos
insípidos e incolores?

 O “fazei tudo o que ele vos dis-
ser” ainda não encontrou eco em nos-
so coração!

 FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER

Kaidakama

Hugo Pereira

 O São Paulo está praticamen-
te eliminado da Libertadores
2021. Digo isso não pelo fato de
o Tricolor não ter time para bri-
gar pelo título, mas sim por con-
ta da mudança de ideia de seu
treinador. Ele ainda não conse-
guiu entender o que significa a
competição internacional para a
equipe do Morumbi. Se trata do
maior campeão entre equipes
brasileiras. Um gigante no tor-
neio, que não espera nada me-
nos que a classificação em pri-
meiro do grupo e uma semifinal.

Crespo errou na primeira fase
colocando reservas e errou ago-
ra, optando por atletas fora de
posição e insistindo com Vitor
Bueno,  Eder, entre outros. O

CRESPO NÃO ENTENDEU O QUE SIGNIFICA
A LIBERTADORES PARA O SÃO PAULO

empate com o Racing só mostrou o
quanto  Crespo quer colocar as
convicções erradas na hora que não
pode. Se continuar assim, deve
durar muito pouco no Tricolor.

Geral Cassius Clay

A expansão da oferta dos serviços médicos
estenderá o horário de atendimento no
hospital da Brasilândia/Freguesia do Ó

 A prefeitu-
ra de São Pau-
lo anunciou
no dia 13 que
vai aumentar a
oferta de exa-
mes e cirurgias
eletivas na mu-
nicipal de saú-
de da cidade.
Para possibili-
tar a expansão
dos serviços médicos, a prefei-
tura estenderá o horário de aten-
dimento de 13 hospitais-dia da
capital paulista.   Cinco unida-
des passarão a trabalhar 24 ho-
ras por dia: São Miguel , na zona
leste, Vila Guilherme/ Vila Maria,
na zona norte; Butantã, na zona
oeste; Ipiranga e Dr. Flávio Gia-
notti, na zona sudeste; e Cidade
Ademar, na zona sul.   Oito uni-
dades passarão a funcionar, de
segunda a sexta-feira, das 7h às
22h, em vez do horário habitual,
das 7h às 19h: Itaim Paulista e
São Mateus, na zona leste; Bra-
silândia/Freguesia do Ó, na zona
norte; Penha, Mooca e Vila Pru-
dente, na zona sudeste; e Cam-
po Limpo e M'Boi Mirim I, na
zona Sul.  De acordo com a pre-

feitura, os procedimentos de mai-
or complexidade, que necessitem
de internação, como casos de ido-
sos ou pessoas com comorbida-
des, serão feitos nos hospitais 24
horas e os de pequeno e médio
portes, nas outras oito unidades.

 “O objetivo é agilizar o tem-
po médio para a realização des-
sas cirurgias na cidade de São
Paulo, além de exames como co-
lonoscopia, endoscopia digesti-
va alta e de cabeça e pescoço,
entre outros”, destacou a prefei-
tura em nota.   Segundo a admi-
nistração municipal, serão inves-
tidos R$ 4 milhões por mês para
que as unidades de saúde pas-
sem a atender em horário estendi-
do, com a contratação de equipes
e equipamentos.

Obras da Linha 6-Laranja do
Metrô chegam à praça 14 Bis

Alvo de uma polêmica há cer-
ca de cinco anos, a futura esta-
ção 14 Bis começou a sair do pa-
pel nesta semana. A Acciona,
parceira privada do governo do
estado na implantação da Linha
6-Laranja de metrô, comunicou
aos moradores da região que os
terrenos desapropriados no en-
torno do local começaram a ser
demolidos para montagem dos
canteiros.   Os trabalhos tiveram
início na quarta-feira, dia 7, em
três endereços localizados na
praça, um antigo estacionamen-
to e dois postos de combustíveis
desativados. Todos eles já estão
tapumados desde os tempos da
Move São Paulo, assim como
partes do viaduto localizado so-
bre a praça.  Assim, a implanta-
ção da Linha 6 vai ganhando no-
vas frentes de trabalho com a
meta de concluir sua construção
em 2025. A construtora espanho-
la tem ampliado o escopo da obra
aos poucos, dando prioridade
para estações e poços de venti-
lação que estão mais próximos do
VSE Tietê, de onde partirão os
dois ‘tatuzões’ que construirão
os túneis a partir de 2022.  A esta-
ção 14 Bis, por essa razão, ainda

está bastante dis-
tante da visita da
tuneladora, mas
diante dos desafi-
os de construir
uma obra subter-
rânea em meio a
uma região bas-
tante adensada
certamente moti-
vou a empresa a
começar a mobili-

zação do local.  Com 45 metros de
produndidade, a futura parada da
Linha 6 será construída pelo mé-
todo NATM, ou seja, por uma es-
cavação mais restrita que o VCA,
ou Vala a Céu Aberto, onde há es-
paço suficiente para um projeto
mais amplo.  Pela descrição da Li-
nha Uni, existirão quatro acessos
na estação: um no terreno do es-
tacionamento, outro no terreno
onde funcionava um posto da
bandeira Shell e outros dois liga-
dos ao viaduto Dr. Plínio de Quei-
roz, que comporta uma estação de
ônibus do corredor da SPTrans.

Vai-Vai ficou - No projeto ori-
ginal do Metrô, a estação 14 Bis
teria uma entrada onde fica a qua-
dra da escola de samba Vai-Vai,
uma das mais tradicionais de São
Paulo. A entidade chegou a se
preparar para deixar o local, mas
um entendimento com a conces-
sionária anterior, a Move SP, de-
cidiu-se mudar o projeto e preser-
var a quadra.  Além da Vai-Vai, o
entorno da estação terá como atra-
ções dois teatros, o Raul Cortez e
o Maria Della Costa, além das inú-
meras cantinas e outras atrações
do Bixiga, a cerca de 300 metros
da estação 14 Bis.

Em um momento tão compli-
cado da vida de uma sociedade
injusta e despreocupada com o
próximo, encontramos, em Santa-
na, um cidadão arretado vindo do
Nordeste que faz a diferença. Em
um local  muito movimentado,
pessoas passam todos os dias e
nem se importam com a limpeza
das ruas. Neste endereço, no nú-
mero 91, se destaca Antônio Bra-
ga, que trabalha na região desde

Camelô, em Santana, dá
exemplo de cidadania

Antônio Braga faz o mesmo trabalho há 20 anos: "
É  uma obrigação de todos."

2005, vendendo bonés e, atual-
mente, máscaras. Toninho, como
é chamado diz que sempre limpou
o local e que não vai embora an-
tes que tudo esteja pronto. "Sem-
pre fiz porque considero impor-
tante manter limpo o lugar que a
gente trabalha (...) sou simples,
mas limpinho", afirma o empresá-
rio. Sobre a consciência das pes-
soas que circulam no local, é pos-
sível ver, claramente, o quanto as
pessoas não se importam com o
ambiente em que convivem. A rua
leite de Morais é muito suja e com
poucas lixeiras. Toninho faz dife-
rente, mostra o quanto é impor-
tante cuidar da cidade e o quanto
isso o faz bem.

" Eu amo meu trabalho, minha
cidade e vou sempre zelar por ela.
Eu acredito que o pescoço ajuda
a cabeça, a mão, os dedos e as
pessoas podem ajudar umas para
as outras. Precisamos evoluir
como ser humano", finaliza

HORÓSCOPO
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Mais uma belíssima candidata À MUSA DA SELECAO 2021,
com produção de Renato Cury e a realização da Sport Models . A
bela chama-se Manu Albuquerque, tem 27 anos, 1, 74 de altura e
pesa 56 kg. Tem lindos olhos castanhos claros, a mesma cor de
seu cabelo. Ela sonha em ser modelo  e ama aventuras em trilhas.

Manu Albuquerque, a bela da Seleção

 A Vila Nova Cachoeirinha completa 88 anos no próximo mês de agosto e o Grupo Brás Pereira de Comunicação vai celebrar esta data com
muita alegria, com uma super Live, apresentada pelo jornalista Hugo Pereira, que vai mostrar a história do Bairro, suas maravilhas e pessoas
que marcaram história. A transmissão será pelas plataformas do Youtube e Facebook do Jornal São Paulo de Fato. O Bairro da Cachoeirinha
possui muitas histórias e uma tradição única para quem mora ou visita o bairro. O famoso mercado Andorinha, o Largo do Japonês, as feiras
, a Fábrica de Cultura, entre outras coisas, são as principais atrações e tornam  a Vila Nova Cachoeirinha um dos bairros mais charmosos e
interessantes da Zona Norte Paulistana. A homenagem ocorre dia 16/08 e vai conceder a honraria à diversas personalidades do Bairro. Mais
informações pelo WhatsApp (11) 9 93744534.

Live em homenagens às personalidades da
Vila Nova Cachoeirinha acontece no dia 16/08

Com apresentação do jornalista Hugo Pereira, evento vai reunir personalidades que marcaram a história do bairro

Fazendo a Egípcia Arisha Lunna
 comemora seus 23 anos de Cleópatra

Com o tema Egito, festa de
aniversário da Modelo Arisha
Lunna reuniu seus amigos, pa-
trocinadores na última sábado
(10), no Lounge Secrett em São
Paulo. A modelo se produziu no
Hotel Pullman Vila Olímpia, o
Estilista Hermann Atelier prepa-
rou seu figuro todo no dourado
e pedrarias em Cleópatra.   Pa-
lavras da Modelo  - " Estou de
parabéns, não poderia estar me
sentindo mais feliz e de bem com
a vida. Sinto que sou uma meni-
na abençoada e imensamente
agraciada com tudo que recebo
neste mundo dia a pós dia.”

O empreendedor Felipe Pansano,
grande líder do Rodando a Norte está feliz
por mais um ano de vida que ocorreu no
dia 13 com grandes  festejos até altas
horas. Hein e por quê?

Aniversariante ilustre Bar do Tião Sede Zero

O Bar do Tião é um local onde os amigos se reúnem para apreciar
uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos do seu time
de coração, paquerar e se divertir muito.  Estamos abertos de segun-
da a sábado. O Bar traz além das saborosas porções, diversos atrati-
vos especiais. Dispomos de um vasto acervo de cachaças nacionais
e importadas.  Sinta-se à vontade com seus amigos e familiáres. Apro-
veite todo conforto e agilidade dos nossos serviços. A conquista de
nossos clientes está relacionada a grande qualidade que oferecemos
em nossos serviços. Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó    Telefones:
(11) 3999-5213 / 94736-4989 - www.bardotiao.com.br


